
❚❚❚Em outras cidades lo-
cais, o conceito obtido no
Mapa do Turismo 2022 foi
B.EmItanhaém, o secretá-
riodeTurismo,RodrigoZa-
nella,disse,pornota,que “a
atual colocação confirma a
seriedadedotrabalhoreali-
zado e nos impulsiona no
sentido de fortalecer ainda
maisosetor”.
O secretário de Turismo,

CulturaeEsportesdePeruí-
be,EdilsonAlmeida,decla-
rou, emnota, que a classifi-
cação é reflexo dos investi-
mentosdaPrefeituranose-

tor e se acredita no turismo
como grande gerador de
empregoerenda.

CADASTRO

Para se cadastrar noMapa,
os municípios precisam
atender critérios como ter
um órgão responsável pelo
setor turístico e orçamento
definido para investimen-
tos. Também é necessário
que as empresas e os traba-
lhadores estejam registra-
dos no Cadastro de Presta-
dores de Serviços Turísti-
cos(Cadastur).Essecreden-

ciamentocertificaaoturis-
ta queo serviço é regulari-
zadoeconfiável.
Alémdisso, omunicípio

precisa comprovar a exis-
tência de um Conselho
MunicipaldeTurismoati-
vo e ter assinado um ter-
mo de compromisso com
o Programa de Regio-
nalização do Turismo.
Também deve comprovar
aexistênciadeumainstân-
cia de governança regio-
nal no turismo, que pode
ser conselho, associação,
fórumoucomitê.

ERIKARIOS

DOG1SANTOS

Seis cidades da Baixada
Santista tiveramboaclassi-
ficação no Mapa do Turis-
mo2022.Guarujá,Monga-
guá, Praia Grande e Santos
receberam nota máxima.
Itanhaém e Peruíbe con-
quistaram conceito B. Ber-
tioga,Cubatão eSãoVicen-
tenãosecadastraram.
O documento é elabora-

dopeloGovernoFederalpa-
ra reunirosmunicípiosque
desenvolvem estratégias e
investememaçõesquepro-
movemoturismo.
Outro objetivo do Mapa

é orientar a definição de
políticaspúblicas, incluin-
do a destinação de recur-
sosdoMinistériodoTuris-
mo para obras de infraes-
trutura e oferta de cursos

de qualificação profissio-
nal, por exemplo.
Osmunicípiossãoclassifi-

cados comnotasdeAaE.A
categorização avalia o de-
sempenho da economia no
turismo, como a quantida-
de de estabelecimentos de
hospedagem e de empre-
gos, a estimativadevisitan-
tesdomésticoseinternacio-
nais e a arrecadação de im-
postos federais no trabalho
com hóspedes. Ao todo
2.542 cidades foram regis-
tradasnoMapa.
AsecretáriadeEmpreen-

dedorismo,EconomiaCria-
tiva e Turismo de Santos,
Selley Storino, por meio de
nota,destacouqueaclassifi-
cação é um reconhecimen-
to de esforços. Ela enfatiza
aatualizaçãodoPlanoDire-
tor de Turismo, commeto-

dologia inovadoraepartici-
pativa, eumativoConselho
MunicipaldeTurismo.
O secretário de Turismo

de Guarujá, Fábio Santos,
explicou, por nota, que a
certificação na categoria A
pelosegundoanoconsecuti-
vo é reflexo dos esforços da
Prefeitura no setor turísti-
co, comomelhorias em ilu-
minação pública, acesso às

praias e aosprincipais pon-
tos turísticos e a inovação
nas atrações, como a cons-
truçãodosmirantesdasGa-
lhetasedaCampina.
A Prefeitura de Praia

Grande, também por nota,
dissequeo conceitoAmos-
tra o desenvolvimento de
um trabalho em conjunto
com secretarias para atrair
cada vez mais turistas à ci-

dade.PraiaGrandeéoquar-
to destino mais procurado
doPaís durante a tempora-
da de verão e chega a rece-
ber mais de 1 milhão de
visitantesnoAno-Novo.
O prefeito deMongaguá,

MárcioMeloGomes(Repu-
blicanos), disse, em nota,
queestá felizcomoresulta-
do e que investirá ainda
mais, neste ano, empontos

turísticos como Poço das
Antas, Parque Ecológico
ATribuna,Belvedereere-
paros e melhorias nas fei-
ras de artesanato. “E, de
forma inédita noMunicí-
pio, estamos estudando a
possibilidadedeparcerias
público-privadas,a fimde
despertar o interesse de
outras atrações turísticas
naCidade.”

Municípios veemestímulo ao setor

Mirante das Galhetas, em Guarujá, um dos municípios da Baixada que obtiveram nota A. Os outros são Mongaguá, Praia Grande e Santos

Turismotem
notamáxima
em4cidades
daregião
Elas estão em publicação do Governo Federal
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Um dos pontos turísticos de Itanhaém é a Cama de Anchieta, à qual se chega por uma passarela à beira-mar
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